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Comissió Parkinson 

Núm. d’acta: 03/11 Hora d’inici: 9.30 h Data: 05/11/11 

 
Assistents: 
Coordinadores:  Puig Palau, Marta (5159)  
Membres:  Comellas Batlle, Carolina (2768) Sanchez Vidiella, Marta (3874) 
  Oliva Anguera, Eva (3240) Homar Molina, Aina (4657) 
  Mauri Aranda, Anna (8410) Roca Urraca, Sandra (8906) 
  Gonzàlez Roch, Èlia (3682)  
Convidats    

 
Ordre del dia 

1. Baixa membre Comissió. 
2. Article Parkinson Jove. 
3. Discussió sobre els objectius de tractament: mantenir arcs articulars lliures i la musculatura 

en bon estat i mantenir l’equilibri. 
 

1. Baixa membre Comissió 
S’informa a tota la Comissió de la baixa de la Carolina Comellas. A través de l’acta també 
s’informarà als responsables del Col·legi. 
Tasques a realitzar: donar de baixa a la companya 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Baixa administrativa Javier Crespo 11/11/2011 

 
2. Article Parkinson Jove 
L’Aina ha fet arribar via correu electrònic un primer esborrany de l’article que es vol presentar 
sobre el Parkinson Jove.  
Comentem alguns aspectes a canviar i es presenta un dubte sobre el que l’Aina ha escrit. Aquest 
dubte és sobre la diferència en la velocitat de progressió de la malaltia en joves o l’aparició de 
discinèsies. Es revisaran els articles dels que disposem. 
Tasques a realitzar: solucionar el dubte existent 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Revisió bibliogràfica Anna Mauri 11/11/2011 

 
3. Discussió sobre els objectius de tractament: mantenir arcs articulars lliures i la 
musculatura en bon estat i mantenir l’equilibri 
Comencem parlant sobre el primer objectiu (mantenir arcs articulars lliures i la musculatura en bon 
estat) que fa referència a la presència de RIGIDESA en els pacients amb Parkinson. Parlem de la 
valoració (escales existents), la manera de fer la valoració i el tractament. Han sortit moltes idees i 
l’Anna Mauri proposa fer una taula que resumeixi tot el que hem parlat.  
 
No queda temps per parlar del 2n objectiu de tractament (mantenir l’equilibri), pel que es posposa 
per a la propera reunió. 
Tasques a realitzar: Taula resum 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Taula que de manera esquematitzada inclogui el que 
hem parlat sobre la rigidesa 

Anna Mauri 11/11/2011 

 
Data propera reunió 

17 de desembre de 2011 
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Coordinadora, 
 
Marta Puig 
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